
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Guru menjadi peranan penting dalam sebuah pendidikan, seperti halnya 

yang disampaikan oleh Mansur Muslich bahwasanya Apabila sebelumnya dalam 

pembelajaran guru dipandang sebagai “aktor” dan “instruktor” yang mengatur 

sepenuhnya kehidupan kelas, saat ini guru diposisikan sebagai “fasilitator” dan 

“motifator” yang dapat mengaktifkan dan menggairahkan peserta didik 

berkiprah dalam kehidupan kelas. Sebagai konsekuensi seorang aktor dan 

instruktor, guru sejak menit pertama aktif menyampaikan materi pelajaran 

dengan jalan ceramah, sementara peserta didik hanya aktif mendengarkan materi 

yang disampaikan sambil mencatat pokok-pokok isinya tanpa diberi kesempatan 

untuk berkreasi. Berdasarkan sederet pokok bahasan (subject matter) yang telah 

dipatok, guru harus bisa menyampaikannya kepada peserta didik sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan peserta didik pun hanya didasarkan 

pada hasil tes akhir atas materi yang telah diberikan guru.  

Sebaliknya, sebagai konsekuensi seorang fasiliator dan motivator, 

kehadiran guru di kelas untuk memberikan kelancaran pembelajaran peserta 

didik secara aktif agar memperoleh sesuatu yang telah ditargetkan. Guru harus 

dapat memberikan dorongan sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat 

melakukan kegiatan dan pengalaman baik berupa pengamatan, uji coba, 

pembandingan, pelatihan, dan sebagainya sehingga kompetensi yang ditargetkan 
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dapat terwujud keberhasilan peserta didikpun tidak hanya diorientasikan pada 

hasil tetapi juga proses pembelajaran.1 

Selain menjadi pendorong, ada beberapa tugas guru yang harusnya 

dimengerti dengan baik karena dengan mamahami dan melaksanakan tugas 

pokok guru dengan baik, maka secara otomatis guru tersebut telah melaksanakan 

kinerja dengan baik. Tugas pokok guru dalam pembelajaran dijelaskan oleh 

Kunandar meliputi: (1) menyusun program pembelajaran, (2) melaksanakan 

program pembelajaran, (3) melaksanakan penilaian hasil belajar, (4) melakukan 

hasil analisis hasil belajar, dan (5) melakukan program tindak lanjut.2 

Dari beberapa tugas pokok guru diatas ialah melakukan penilaian hasil 

belajar, yakni kegiatan guru yang dilakukan setelah proses belajar mengajar . 

penilaian hasil belajar secara esensial bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus mengukur keberhasilan 

peserta dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, 

penilaian hasil belajar itu sesuatu yang sangat penting. Dengan penilaian guru 

bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah 

dilakukan.3 

Namun, Nana Sujdana menjelaskan bahwa Perkembangan konsep 

penilaian pendidikan yang ada pada saat ini menunjukkan arah yang lebih luas. 

                                                             
1Mansur Muslich, Authentic Assassment Penilaian Berbasis Kelas Dan Kompetensi (Bandung: PT 

Refika Aditama,2011),1-2. 
2 Kunandar, Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 

2013(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2. 
3 Ibid,.10-11. 
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Konsep-konsep tersebut pada umumnya berkisar pada pandangan sebagai 

berikut: 

a) Penilaian tidak hanya diarahkan kepada tujuan-tujuan pendidikan yang telah 

ditatapkan, tatapi juga terhadap tujuan-tujuan yang tersembunyi, termasuk 

efek samping yang yang mungkin timbul. 

b) Penilaian tidak hanya melalui pengukuran perilaku siswa, tetapi juga 

melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik 

masukan proses maupun keluaran.  

c) Penilaian tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan untuk mengetahui 

tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk 

menegtahui apakah tujuan-tujuan tersebut penting bagi siswa dan 

bagaimana siswa mencapainya.  

d) Mengingat luasnya tujuan dan objek penilaian, maka alat yang digunakan 

dalam penilaian sangat beraneka ragam, tidak hanya terbatas pada tes, tetapi 

juga alat penilaian bukuan tes.4 

Akan tetapi masalah pengukuran dan penilaian pendidikaan adalah 

masalah yang selalu terkandung dalam pekerjaan dan pendidikan keguruan, 

sehingga oleh karena itu, sudah seharusnya menjadi salah satu bagian yang 

penting dalam kelengkapan keahlian seorang guru. Bahkan tidak hanya sekedar 

menjadi salah satu bagian saja, akan tetapi sebaliknya merupakan bagian yang 

integral, yang tidak terpisahkan dari proses mengajar dan belajar. Tanpa titik 

                                                             
4 Nana Sujdana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar(Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,1995),1. 
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tolak dasar pikiran yang serupa ini maka pengukuran dan penilaian pendidikan 

tidak akan menunaikan fungsinya sebagaimana mestinya. 5 

Berkenan dengan  hal tersebut, peneliti memilih MA Ma’arif Udanawu 

Blitar sebagai lokasi penelitian karena mengingat MA Ma’arif  Udanawu Blitar 

merupakan sekolah dengan murid terbanyak di daerah Udanawu Blitar,  dari hal 

itu menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah favorit, selain dari 

jumlah murid, dari segi kereligiusitasan mengingat telah ditetapkannya sebagai 

kampus syar’i. Di  sisi lain mengingat implementasi K 13 yang baru berjalan 

sekitar satu tahun yakni dimulai pada tahun ajaran 2015/2016 membuat proses 

implementasinya belum berjalan dengan maksimal karena pergantian kurikulum 

ini tentunya tidak instan dapat terjadi, perlu adanya proses yang membutuhkan 

waktu. 

Keputusan pemerintah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

yang bertahap dari segi mata pelajaran selain masih terbatasnya buku-buku 

penunjang untuk belajar mengajar mungkin salah satu alasan proses penilaian 

yang merupakan tugas bagi guru ini menjadi terbengkalai, karena dirasa cukup 

sulit untuk menerapkan 2 sistem penilaian dalam menetukan keberhasilan siswa, 

ditambah lagi dengan adanya perbedaan dari segi proses dan cara dalam 

penilaian yang begitu signifikan antara proses penilaian kurikulum 2013 dan 

kurikulum sebelumnya. 

Dari masalah yang telah dijabarkan diatas, kita tahu bagaimana 

pentingnya sebuah penilaian dalam sebuah proses pendidikan, dan hal tersebut 

                                                             
5 T Raka Toni, Pengukuran Dan Penilaian Pendidikan (T.Tp,YP2LPM,T.T),6. 
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yang membuat penulis ingin mengkaji tentang permasalahan tentang penilaian 

pendidikan dengan judul “Problematika Penilaian Autentik (Authentic 

Assessment) Pada Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Kelas XI Di Ma Ma’arif Udanawu Blitar Tahun Ajaran 

2015/2016“ 

B. Fokus Penelitian  

Dari fenomena yang ada maka dalam penelitian ini akan menjelaskan 

rumusan masalah yang akan dibahas: 

1. Bagaimana implementasi penilaian autentik (authentic assessment) 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas XI di 

MA Ma’arif Udanawu Blitar  

2. Apa saja problematika penilaian autentik (authentic assessment) pada 

implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam kelas XI di MA Ma’arif Udanawu Blitar  

3. Apa saja solusi dari problematika penilaian autentik (authentic assessment) 

pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam kelas XI di MA Ma’arif Udanawu Blitar  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian autentik (authentic 

assessment) pada kurikulum 2013 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan 

Islam kelas XI di MA Ma’arif Udanawu Blitar  
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2. Untuk mengetahui apa saja problematika penilaian autentik (authentic 

assessment) pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas XI di MA Ma’arif Udanawu Blitar  

3. Untuk mengetahui solusi dari problematika penilaian autentik (authentic 

assessment) pada implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam kelas XI di MA Ma’arif Udanawu Blitar  

D. Kegunaan Penelitian  

Dalam mempelajari suatu bidang ilmu tidak cukup hanya teorinya saja, 

tetapi adanya sebuah penelitian juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

selanjutnya. Dalam hal ini penulis berharap penelitian ini berguna: 

1. Sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 

pengambilan kebijakan kepada sekolah guna peningkatan mutu sekolah. 

2. Sebagai bahan kajian bagi lembaga atau instansi terkait dalam fungsinya 

untuk turut mengelola dan mengembangkan kegiatan pendidikan dalam usaha 

meningkatkan mutu pendidikan 

3. Sebagai sumbangan pemikiran terkait masalah-masalah yang berkaitan 

dengan mutu pendidikan yang sedang dihadapi MA ma’arif udanawu blitar  

4. Dapat menambah hazanah keilmuan penelitian khususnya peneliti dan 

pembaca pada umumnya sehingga dapat mengembangkan pengetahuan 

dengan wawasan yang lebih luas baik secara teoritis maupun praktis.  


